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Conclusie
In deze rapportage van het onderzoek worden de tabellen behandeld, zoals ze in de bijlage
staan. Aan het eind treft u mijn conclusie aan.
Juist omdat vergelijkbare onderzoeken al meermalen sinds 2012 zijn uitgevoerd is heel
duidelijk te zien hoe groot de verschillen zijn met de vorige keer/keren. (De laatste keer was
november 2019).
Dat leidt eigenlijk tot een belangrijke conclusie, die we al op deze eerste pagina vermelden,
omdat die leidend zijn bij het verder bekijken van de resultaten van dit onderzoek. Dit is die
conclusie:
-

Standpunten van 50PLUS ten aanzien van belangenbehartiging van ouderen worden
door het overgrote deel van de ouderen, en zeker van de ultieme doelgroep,
(personen die ouder dan 50 jaar zijn en zich zorgen maken om hun financiële situatie)
gedeeld. Dat was al het geval bij het onderzoek in 2012 en is nog steeds zo.

-

Maar de intentie om 50PLUS te stemmen is nu een stuk lager dan het in november
vorig jaar was. De gebeurtenissen van april dit jaar hebben daarvoor gezorgd en
hoewel uit de weekpeilingen van Peil.nl blijkt dat er weer sprake is van scores die
boven het dieptepunt liggen, is er blijkbaar een behoorlijke mate van schade
geleden.

Dat is dus zowel goed als slecht nieuws. Maar de grote vraag is of tussen nu en 17 maart a.s.
50PLUS in staat is om de impact van de gebeurtenissen voor een deel of geheel terug te
draaien. Voor de ouderen staan drie onderwerpen ver boven de anderen t.a.v. prioriteit:
Koopkracht, Betaalbare Zorg en Ouderenhuisvesting. De uitdaging voor 50PLUS is om bij de
verkiezingen, met degene die zij als lijsttrekker kiezen, deze onderwerpen goed over het
voetlicht te krijgen in relatie tot de mogelijk andere belangrijke onderwerpen die dan spelen.
Door de Coronacrisis kan het zijn dat andere onderwerpen dan hoger op de agenda staan.
En zelfs als die onderwerpen goed over het voetlicht komen is het de vraag of het mogelijke
electoraat het vertrouwen in de partij 50PLUS weer terugkrijgt. Dat zal zeker ook
samenhangen met de wijze waarop de partij tot aan de verkiezingen opereert. Alles wat de
schijn heeft van interne onenigheid en strijd rondom personen zal de kans op een redelijke
verkiezingsuitslag doen verlagen.

Drs. Maurice de Hond

30-9-2020
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1. Inleiding
Sinds 2012 zijn er door Peil.nl vijf grote onderzoeken uitgevoerd in opdracht van 50PLUS
over de ontwikkeling van de positie van ouderen en de electorale positie van 50PLUS.
In september 2020 is er wederom een onderzoek hiernaar uitgevoerd. Een deel van het
onderzoek is een herhaling van het vorige onderzoek/de vorige onderzoeken. Daarnaast zijn
er vragen toegevoegd, die specifiek gericht zijn op vraagpunten, die voor 50PLUS nu actueel
zijn.
Voor dit onderzoek zijn er ongeveer 4400 Nederlanders ondervraagd. Voor een deel een
representatieve steekproef van alle Nederlanders boven de 18 jaar. En voor een deel een
steekproef van Nederlanders die wel eens 50PLUS hebben gestemd.
Dit is het tekstrapport met daarin de belangrijkste bevinding van het onderzoek (en waar
relevant, vergelijkingen met eerdere jaren).
De tabellen treft u aan in een apart tabellenrapport, verdeeld in een aantal delen.
2. De onderscheiden groepen en hun relatie tot 50PLUS
Om een goed inzicht te bieden in de resultaten en bij de analyse, is er in de tabellen een
indeling gemaakt in vier groepen. Bij twee van die vier groepen worden ter vergelijking de
resultaten weergegeven uit 2019. De groepen sluiten elkaar niet per definitie uit. Dus kiezers
kunnen in meerdere groepen zitten.
Dit zijn de vier groepen, die in de tabellen staan vermeld:
A. Op 50PLUS gestemd, verder genoemd “50PLUS kiezers”
Dat zijn kiezers, waarvan bekend is dat ze bij de Provinciale Statenverkiezingen van
2019 50PLUS hebben gestemd.
B. Geeft 50PLUS een stemkans “50PLUS kans”
Dat zijn kiezers, die opgeven dat ze zeker of waarschijnlijk wel bij de volgende
Tweede Kamerverkiezingen 50PLUS zullen gaan stemmen, maar dat niet bij de
laatste Provinciale Statenverkiezingen hebben gedaan. Van deze groep hebben we de
resultaten uit november 2019 ter vergelijking neergezet met die van 9 maanden
later. In november was die groep nog 1,3 miljoen personen groot. Nu zijn dat
ongeveer 400.000.
C. De ultieme doelgroep voor 50PLUS
Op basis van de resultaten van het onderzoek in 2016 is een groep gedefinieerd, die
gezien kan worden als de ultieme doelgroep voor 50PLUS. Dat zijn alle kiezers boven
de 50 jaar, die zich zorgen maken over hun financiële toekomst. Dat zijn ongeveer 2,3
miljoen mensen, waarvan 10% kiezers zijn van 50PLUS en 13% van hen zijn potentiële
kiezers van 50PLUS. Dat laatste was in november 2019 nog ruim het dubbele.
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D. Alle Nederlanders boven de 50 jaar.
Deze groep Nederlanders wordt als referentie gebruikt voor de resultaten van de
groepen A, B en C. Deze groep is ongeveer 7 miljoen personen groot.
Niet alle vragen, die dit jaar zijn gesteld, zijn ook in november 2019 gesteld. In die tabellen
ontbreekt dan de groep, die in 2019 werd aangemerkt dat ze toen 50PLUS een kans gaven
op een stem.
In tabellendeel A worden alle resultaten afgezet tegen deze 4 groepen. Het betreft tabellen
die gaan over persoonlijke kenmerken en politieke keuzes. In tabellendeel B gebeurt dat
over alle vragen die gaan over inhoudelijke oordelen. In deel C worden vergelijkingen
gemaakt bij de vragen over oordelen, die sinds 2012 zijn gesteld.
In het tekstgedeelte zoomen we in op wat er bij dit onderzoek vooral uitspringt.

3. De grote verschuiving sinds november 2019
De volgende tabel uit het tabellendeel “Stemkansen” geeft goed aan wat er veranderd is met
de positie van 50PLUS. Daarbij is het van belang te beseffen dat in november 2019 bij de
weekpeiling van Peil.nl 50PLUS op 7 zetels stond. Dat is iets meer dan de tegenwaarde van
de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2019. Nu staat 50PLUS nog maar
op 2 zetels. Uit de onderstaande tabel is die verschuiving ook goed terug te vinden. De
ervaring leert dat de groep die “waarschijnlijk wel” zegt bij kleinere partijen rond de helft op
die partij stemt. In totaal geeft 6% van de Nederlandse kiezers boven de 50 jaar aan 50PLUS
een kans te geven. Omdat 50PLUS maar weinig kiezers aantrekt van jongere mensen dan 50
jaar betekent dat 50PLUS op dit moment een potentie heeft van rond de 4 zetels, maar dat is
dan alleen als alle kiezer, die deze partij een kans geven, die partij ook zouden gaan
stemmen. Als deze tabel een dag voor de verkiezingen op 17 maart nog zo zou zijn dan is de
kans niet groot dat 50PLUS weer 4 zetels zal halen. Maar, zoals uit de rest van het onderzoek
zal blijken laat het onderzoek wel zien dat erop zichzelf wel een groot potentieel voor die
partij is. Maar of die aangeboord kan worden, is maar de vraag,
Rond half april stond 50PLUS in de peiling van Peil.nl nog op 10 zetels. Aan het eind van de
maand april was dat nog maar 1 zetel. Sindsdien is er sprake van een beperkt herstel. Dit is
dus de situatie van dit moment ten aanzien van de stemkans in 2019 en nu.

4

Stemkans 50PLUS 2019-2020
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verticaal gepercenteerd

NL
kiezers
boven
de 50
jaar

Ik zal het zeker doen

4%

1%

56%

14%

7%

2%

Waarschijnlijk wel

14%

5%

34%

17%

21%

11%

Waarschijnlijk niet

26%

17%

8%

39%

32%

30%

Vrijwel zeker niet

24%

18%

1%

10%

20%

23%

Zeker niet

32%

59%

1%

20%

20%

34%

Totaal

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Ultieme Ultieme
Doelgr. Doelgr.

4. Kenmerken van de Ultieme Doelgroep
In deel A wordt een overzicht gegeven van een breed aantal kenmerken van de
ondervraagden, verdeeld over de onderscheiden groepen.
Hieronder zullen speciale bevindingen van die tabellen worden beschreven. Met name wordt
gekeken naar de groep die 50PLUS nu kans geven op een stem en de Ultieme Doelgroep. Er
wordt verder weinig ingegaan op de verschuivingen sinds 2019.
Geslacht: De Ultieme Doelgroep en de potentiële kiezers bestaan nu iets meer uit
vrouwen dan uit mannen.
-

Leeftijd: Bij de potentiële kiezers en de ultieme doelgroep is ongeveer 45% 65 jaar of
ouder. Bij de kiezers uit 2019 waren dat meer (60%).

-

Opleiding: Bij de potentiële kiezers en bij de ultieme doelgroep heeft ruim een derde
een lage opleiding. Bij de Ultieme Doelgroep is dat 10% meer. Dit verschil hangt
samen met het feit dat bij de laagste opleiding (en de laagste inkomens) de PVV en
de SP een grotere concurrentie lijken te vormen voor 50PLUS dan bij kiezers met een
wat hogere opleiding en inkomen!
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-

Inkomen: Bij de potentiële kiezers heeft 63% een modaal inkomen of lager. Het
gemiddelde inkomen van de potentiële kiezers van 50PLUS is nu wat lager dan in
november 2019.

-

Krant die men leest: Deze tabel laat iets zeer opmerkelijks zien. De potentiële kiezers
lezen beduidend minder De Telegraaf dan in november 2019. En er zijn veel meer
mensen die hetzij een regionale krant lezen of geen krant lezen. Dat zou kunnen
betekenen dat de aandacht die in een krant als De Telegraaf werd besteed aan de
interne problemen van 50PLUS in april een grote impact heeft gehad op die lezers.

-

Gestemd bij TK2017: Deze tabel laat goed zien wat het stemgedrag is geweest in
2017 van de verschillende onderscheiden groepen. Van de kiezers bij de Provinciale
Statenverkiezingen van 2019 heeft 55% in 2017 ook 50PLUS gestemd. Onder de
potentiële kiezers van 50PLUS is dat nu 22%. Deze tabel laat zien dat de grootste
concurrentie voor 50PLUS op dit moment ligt bij SP en PVV.
Gestemd bij TK2017

verticaal
gepercenteerd

NL

2020

2019

2019

2020

boven
50 jaar

Ultieme
Doelgr.

50PLUS
kiezers

50PLUS
kans

50PLUS
kans

50Plus

5%

7%

55%

16%

22%

CDA

14%

8%

12%

11%

10%

VVD

16%

8%

10%

9%

6%

PvdA

8%

9%

1%

4%

3%

GrLnks

7%

6%

2%

3%

2%

D66

6%

4%

3%

3%

2%

SP

11%

18%

7%

18%

23%

PVV

14%

31%

3%

23%

21%

FvD

1%

1%

2%

6%

1%

Ook deze tabel laat het beeld zien dat bij het opleidingsniveau is besproken. Onder
de ultieme doelgroep en de potentiële kiezers zien we dat PVV en de SP samen
tussen de 40% en 50% scoorden in 2017. Bij de kiezers boven de 50 jaar haalden die
twee partijen samen maar 25%.
-

Inkomstenbronnen: In tabellen A7 en A8 staan de bronnen van de inkomsten en de
hoogte van de inkomsten van de verschillende doelgroepen. Opmerkelijk is de
verschuiving bij de potentiële kiezers. Nu heeft 52% een AOW-pensioen. Dat was in
2019 nog 66%. Wel zien we dat bij de groep uit 2020 21% een uitkering heeft en bij
de potentiële kiezers is dat 13%. 42% van degenen die AOW-hebben van de
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potentiële kiezers in 2020 heeft alleen AOW en 27% minder dan bruto per maand
extra.
-

Inkomstenverwachting voor volgend jaar: In de doelgroep en onder de potentiële
kiezers verwacht rond de 15% dat het netto-inkomen volgend jaar gaat stijgen. Ruim
een kwart denkt dat het niet verandert. Rond de helft verwacht een daling van het
inkomen in 2020. Bijna twee derde van de kiezers maakt zich zorgen over hun
financiële situatie in de komende jaren. Van de potentiële kiezers is dat nu bijna drie
kwart. Van alle Nederlanders boven de 50 jaar is dat 54%.

-

Stemgedrag 50PLUS: Van de ultieme doelgroep heeft 6% meerdere keren 50PLUS
gestemd en 14% één keer. Van de kiezers heeft 65% meerdere keren 50PLUS
gestemd en 35% één keer. 80% van de doelgroep heeft nooit 50PLUS gestemd. Van
de potentiële kiezers is dat ongeveer de helft.

-

Rechts-Links schaal: De kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS plaatsen zich
gemiddeld iets rechtser dan de gemiddelde Nederlander boven de 50 jaar.

-

Effect van veranderingen: De veranderingen in de samenleving levert 71% van de
doelgroep meer bedreigingen op dan kansen. Onder de kiezers uit 2019 is dat 53%.
Onder potentiële kiezers nu is dat 61%. (Onder alle Nederlanders is dat cijfer rond de
40%).

-

Stemgedrag PS2019 en voorgenomen stemgedrag nu: Deze twee tabellen laten ook
weer zien dat PVV, SP en FVD de partijen zijn waar 50PLUS het meest mee
concurreert/concurreerde.

-

Verwachting aantal zetels 50PLUS: Alleen bij de potentiële kiezers van 50PLUS
denken dat 50% 4 zetels of wellicht meer kan halen bij de verkiezingen met een
nieuwe lijsttrekker. Dat is bij de andere drie onderscheiden groepen veel minder het
geval.

4. Oordelen
In tabellendeel B staan tabellen die gaan over reacties van de ondervraagden op stellingen
en meningen over relevante onderwerpen voor 50PLUS en ouderen. Dit betreft deels
stellingen en meningen, die ook in 2020 zijn gevraagd en waar de verschillen worden
getoond. (In tabellendeel C worden ook vergelijkingen gemaakt met het onderzoek uit 2012
2014 en 2016, voor zover die stellingen en meningen ook toen zijn gevraagd).
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Bij alle tabellen is een wederom een onderscheid gemaakt tussen de onderscheiden
groepen.
Als naar de tabellen gekeken wordt uit dit tabellendeel vallen twee zaken direct op:
-

Met een groot deel van de stellingen zien we scores van meer dan 75% van de
mensen die het hiermee eens is.
De verschillen tussen de vijf onderscheiden groepen zijn doorgaans beperkt.

Daarom zal bij de rapportage we ons alleen richten op de groep die op dit moment zegt
50PLUS een kans te geven op een stem. Alleen als er iets opmerkelijks is bij de andere
groepen zal dat apart worden vermeld.

-

Standpunten over ouderen – pensioenen

Deze tabel is een goede illustratie van de inleiding van dit hoofdstuk. De potentiële 50PLUS
kiezers scoren wat hoger dan de hele groep Nederlanders boven de 50. Maar ook die groep
scoort over het algemeen hoog.

verticaal gepercenteerd

NL

2020

boven
50 jaar

50PLUS
kans

De regering moet speciale maatregelen nemen om een
koopkrachtdaling bij ouderen met laag inkomen te voorkomen

87%

99%

Het zou beter zijn als de pensioengerechtigde leeftijd weer terug
gaat naar 65 jaar

73%

76%

Er moet een einde komen aan het niet indexeren van aanvullende
pensioenen

79%

88%

De overheid komt haar beloften ten opzichte van de ouderen niet na

67%

86%

De ouderen betalen de hoogste prijs van deze crisis

58%

79%

Het is goed dat er een speciale partij is voor de mensen boven de 50

48%

91%

De gevestigde politieke partijen hebben de ouderen in de steek
gelaten

66%

89%

De geleidelijke verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar maakt
het voor 50plussers moeilijker om werk te vinden

68%

88%

Jaarlijks moeten de pensioenen weer geïndexeerd worden

83%

84%

Ik denk dat ouderen de grootste klappen gaan krijgen van de grote
economische recessie

54%

79%
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NL

verticaal gepercenteerd

2020

boven 50PLUS
kans
50 jaar

Bij de maatregelen die de regering heeft getroffen tijdens de
coronacrisis is te weinig rekening gehouden met de situatie van de
ouderen

64%

88%

Omdat werkenden dit jaar via belastingmaatregelen 3 à 4%
koopkrachtverbetering hebben gekregen moet de AOW extra worden
verhoogd

75%

92%

In de afgelopen 11 jaar is doordat de pensioenen niet geïndexeerd
zijn een achterstand van 20% ontstaan. Deze moet in de komende
vier jaar ingehaald worden

71%

82%

Over 50PLUS
Van de potentiële 50PLUS stemmers wil 87% dat 50PLUS in de regering komt na de
verkiezingen. Van alle Nederlanders boven de 50 jaar is dat 13%. Datzelfde percentage geeft
aan zich voor te kunnen stellen 50PLUS in de toekomst te gaan stemmen.

Eens met standpunten van 50PLUS
Een heel belangwekkende tabel is die waar mensen gevraagd is of ze het eens zijn met
bepaalde standpunten van 50PLUS. En dan is te zien dat de potentiële kiezers op 5 van de 7
een score laten zien van meer dan 85%: Leeftijdsdiscriminatie, Pensioenbeleid, Huisvesting
voor ouderen, Werkgelegenheid voor ouderen en Gezondheidszorg. Alleen t.a.v.
Energietransitie en Europa zien we dan lagere scores. Maar ook bij alle Nederlanders boven
de 50 jaar zien we bij de eerste 5 scores tussen 67% en 76%.
Kortom: een groot deel van de kiezers boven de 50 jaar is het eens met standpunten van
50PLUS.

Rangorde onderwerpen
De beantwoording van de vraag om 10 onderwerpen in de volgorde van belang te zetten bij
50PLUS springen er drie sterk erboven uit: Koopkracht, Betaalbare Zorg en
Ouderenhuisvesting. Alle anderen scoren beduidend lager.
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Voorgestelde koopkrachtverbetering van gepensioneerden
De meeste ouderen hebben er weinig vertrouwen in dat de koopkracht van
gepensioneerden er in 2021 0,4% op vooruit zal gaan, zoals de regering gezegd heeft. Rond
de helft van de kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS denken dat dit zeker niet zal
gebeuren.

Actiebereidheid
De actiebereidheid bij potentiële 50PLUS kiezers om naar het Malieveld te gaan als de
koopkracht van gepensioneerden in 2021 er fors op achteruit zal gaan is hoog. 41% geeft
dan aan zelf mee te gaan doen met een actie. Onder alle Nederlanders boven de 50 jaar is
dat slechts 17%.

Looneis van FNV
Het overgrote deel van de ondervraagden vindt dat de FNV ook een looneis zou moeten
stellen van 5% voor pensioenen of AOW.

5. Vergelijkingen 2012-2014-2016-2019-2020
Bepaalde stellingen zijn vanaf 2012/2014 gemeten. Het is interessant om daarin het verloop
weer te geven. Ter referentie de peiling van 50PLUS in zetels op het moment van het
onderzoek.
Uit deze tabel blijkt dat voor wat de meeste stellingen betreft de scores in deze 8 jaar amper
veranderd is.
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boven 50 jaar
dec. 2012

feb. 2014

mrt. 2016

Ter referentie: aantal zetels in peiling Peil.nl
van 50PLUS

8

4

4

7

2

De overheid komt haar beloften ten opzichte
van de ouderen niet na

81%

75%

82%

82%

67%

De ouderen betalen de hoogste prijs van
deze crisis

62%

64%

71%

74%

58%

Het is goed dat er een speciale partij is voor
de mensen boven de 50

67%

70%

58%

65%

48%

Als je ouder dan 50 jaar bent en werkeloos
wordt dan is de kans dat je weer werk krijgt
heel klein

94%

92%

87%

85%

Het zou beter zijn als de
pensioengerechtigde leeftijd weer teruggaat
naar 65 jaar

70%

77%

67%

73%

De pensioenen moeten worden geïndexeerd

70%

77%

67%

79%

verticaal gepercenteerd
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6. Concluderend
Uit vrijwel alle tabellen uit dit onderzoek waar het gaat over opvattingen en voornemens
blijkt hetzelfde:
-

-

Standpunten van 50PLUS ten aanzien van belangenbehartiging van ouderen worden
door het overgrote deel van de ouderen, en zeker van de ultieme doelgroep,
gedeeld. Dat was al het geval bij het onderzoek in 2012 en is nog steeds zo.
Maar de intentie om 50PLUS te stemmen is nu een stuk lager dan het in november
vorig jaar was. De gebeurtenissen van april dit jaar hebben daarvoor gezorgd en
hoewel uit de weekpeilingen van Peil.nl blijkt dat er weer sprake is van scores die
boven het dieptepunt liggen, is er blijkbaar een behoorlijke mate van schade
geleden.

Dat is dus zowel slecht als goed nieuws. Maar de grote vraag is of tussen nu en 17 maart a.s.
50PLUS in staat is om de impact van de gebeurtenissen voor een deel of geheel terug te
draaien. Voor de ouderen staan drie onderwerpen ver boven de anderen t.a.v. prioriteit:
Koopkracht, Betaalbare Zorg en Ouderenhuisvesting. De uitdaging voor 50PLUS is om bij de
verkiezingen met degene die zij als lijsttrekker kiezen deze onderwerpen goed over het
voetlicht te krijgen in relatie tot de mogelijk andere belangrijke onderwerpen die dan spelen.
Door de Coronacrisis kan het zijn dat andere onderwerpen hoger op de agenda staan.
En zelfs als die onderwerpen goed over het voetlicht komen is het de vraag of het mogelijke
electoraat het vertrouwen in de partij 50PLUS weer terugkrijgt. Dat zal zeker ook
samenhangen met de wijze waarop de partij tot aan de verkiezingen opereert. Alles wat de
schijn heeft van interne onenigheid en strijd rondom personen zal de kans dan op een
redelijke verkiezingsuitslag doen verlagen.
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